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Številka: 02/200724. januar 2007

Ur. vestnik št.02/07

Mestna občina Velenje - ŽUPAN 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(UPB-1-Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št.15/2006)

1.   SKLEP o potrditvi mandata članu občinskega sveta
2.    SKLEP o imenovanju Nadzornega odbora Mestne občine Velenje 
3.    SKLEP o imenovanju Komisije za pripravo statuta občine, poslovnika sveta in pravna     

  vprašanja 
4.    SKLEP o imenovanju Komisije za priznanja 
5.    SKLEP o imenovanju Komisije za prošnje in pritožbe 
6.    SKLEP o imenovanju Odbora za gospodarstvo 
7.    SKLEP o imenovanju Odbora za področje gospodarskih javnih služb 
8.    SKLEP o imenovanju Odbora za področje negospodarskih javnih služb 
9.    SKLEP o imenovanju Odbora za okolje in prostor  
10.  SKLEP o imenovanju Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin 
11.  SKLEP o imenovanju Komisije za spremljanje dela Medobčinskega inšpektorata 
12.  SKLEP o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
13.  SKLEP  o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje 
14.  SKLEP o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda ŠRZ Rdeča dvorana Velenje 
15.  SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja - nepremičnine  

  parc. št. 1235 in 1267/2 k.o. Škale   
16.  SKLEP o določitvi cen programov, višine subvencije za poletne rezervacije, stroških začasnega 

  izpisa in subvencioniranja prispevkov staršev zaradi daljših odsotnosti otrok iz zdravstvenih 
  razlogov v Vrtcu Velenje 

17.  ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za rekreacijsko območje 
  »Jezero« v Velenju (za območje urejanja D) 

18.  SKLEP o pristopu k partnerstvu v projektu "Evropska kulturna prestolnica 2012"
19.  SKLEP o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij članov sveta 
20.  OBVESTILO O REVALORIZACIJI POVPREČNIH STROŠKOV OPREMLJANJA STAVBNIH 

  ZEMLJIŠČ V MO VELENJE IN KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA VODOVOD VINSKA GORA  
  IN VODOVOD TURNŠEK v KS PAKA ZA LETO 2007

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

21. PRAVILNIK Občine Šmartno ob Paki o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje 
22. SKLEP o prodaji nepremičnin v k.o. Piran
23. SKLEP o prodaji nepremičnine v Maredi na Hrvaškem
24. ODLOK O LOKACIJSKEM NAČRTU  ZA OBRTNO-POSLOVNO CONO ŠMARTNO OB PAKI

OBJAVLJAM
  - naslednje akte Mestne občine Velenje
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 13.a člena Poslovnika Sveta Mestne 
občine Velenje (UPB–1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06) in 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (UPB–1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06) na svoji 2. 
seji, dne 23. 1. 2007 sprejel

SKLEP
o potrditvi mandata članu občinskega sveta

I.
Svet Mestne občine Velenje potrdi mandat članu sveta g. 
Dimitriju AMONU, roj. 28.3.1980, Goriška 57, Velenje.

II.
Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 032-03-0001/2006-284
Datum: 24. 1. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Na podlagi 32. a. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS –UPB1, Uradni list RS 
št. 100/05) in 46. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB–1, Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 15/06) je Svet Mestne občine Velenje na svoji 2. seji, dne 23. 1. 
2007 sprejel

SKLEP
o imenovanju 

NADZORNEGA ODBORA MESTNE 
OBČINE VELENJE

I.
V nadzorni odbor Mestne občine Velenje so imenovani:

1. Darja Štravs, roj. 1967, 
  stanujoča Pirešica 10 b, Velenje    

za predsednico

2. Janez Basle, roj. 1940, 
  stanujoč Efenkova 48, Velenje            

za člana

3. Mitja Kopušar, roj. 1974, 
  stanujoč Cesta Simona Blatnika 1 a, Velenje  

za člana
 
4. Franc Rogan, roj. 1953, 
  stanujoč Šalek 8, Velenje      

za člana

5. Alenka Avberšek, 
  roj. 1955, stanujoča Lipa 10, Velenje        

za članico

6. Darinka Mravljak, 
  roj. 1954, stanujoča Goriška 23, Velenje   

za članico

7. Metka Jevšenak, 
  roj. 1969, stanujoča Kosovelova 18, Velenje            

za članico

II.
Naloge nadzornega odbora so določene v 45. členu Statuta 
Mestne občine Velenje.

III
Imenovanje velja z dnem sprejema tega sklepa in se objavi v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 032-03-0001/2006-284
Datum: 24. 1. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, 
št. 100/05 in 21/01-odl. US) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, 
Uradni vestnik MOV, št. 15/06) je Svet Mestne občine Velenje na svoji 2. seji, dne 
23. 1. 2007 sprejel

SKLEP
o imenovanju 

Komisije za pripravo statuta občine, 
poslovnika sveta in pravna vprašanja

I.
V komisijo za pripravo statuta občine, poslovnika sveta in 
pravna vprašanja se imenujejo:

1. Drago Martinšek, roj. 1965, 
  stanujoč Šenbric 6, Velenje  
  predsednik

2. Bojan Voh, roj. 1961, 
  stanujoč Šlandrova 1 a, Velenje  
  član

3. Franc Ojsteršek, roj. 1936, 
  stanujoč Šmarška 14, Velenje  
  član

4. Majda Gaberšek, roj. 1935, 
  stanujoča Cesta I/28, Velenje  
  članica

5. Sebastjan Apat, roj. 1974, 
  stanujoč Šalek 95, Velenje  
  član

6. Mirko Lorger, roj. 1965,
  stanujoč Tomšičeva 10 a, Velenje 
  član

7. Željko Matanovič, roj. 1974, 
  stanujoč Stantetova 10, Velenje 
  član
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II.
Naloge komisije so določene v 71. členu Poslovnika Sveta 
Mestne občine Velenje.

III.
V odsotnosti predsednika komisije ga nadomešča najstarejši 
član, v kolikor komisija ni imenovala podpredsednika.

IV.
Imenovanje velja z dnem sprejema tega sklepa in se objavi v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 032-09-0001/2007-280
Datum: 24. 1. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, 
št. 100/05 in 21/01-odl. US) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, 
Uradni vestnik MOV, št. 15/06) je Svet Mestne občine Velenje na svoji 2. seji, 
dne 23. 1. 2007 sprejel

SKLEP
o imenovanju Komisije za priznanja

I.
V komisijo za priznanja se imenujejo:

1. mag. Dragica Povh, roj. 1953, 
  stanujoča Šaleška 86, Velenje  
  predsednica      
                           
2. Marija Melanšek, roj. 1942, 
  stanujoča Prešernova 9 b, Velenje  
  članica

3. Tatjana Strgar, roj. 1975, 
  stanujoča Plešivec 37, Velenje
  članica

4. Marko Jeraj, roj. 1944, 
  stanujoč Šaleška 2 d, Velenje   
  član

5. Majda Gaberšek, roj. 1935, 
  stanujoča Cesta I/28, Velenje   
  članica

6. Miroslav Pernovšek, roj. 1941, 
  stanujoč Cesta IX/29, Velenje  
  član

7. Katarina Praznik, roj. 1964, 
  stanujoča Šaleška 20 b, Velenje  
  članica                                              

II.
Naloge komisije so določene v 72. členu Poslovnika Sveta 
Mestne občine Velenje.

III.
V odsotnosti predsednika komisije ga nadomešča najstarejši 
član v kolikor komisija ni imenovala podpredsednika.

IV.
Imenovanje velja z dnem sprejema tega sklepa in se objavi v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 032-10-0001/2007-260
Datum: 24. 1. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, 
št. 100/05 in 21/01-odl. US) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, 
Uradni vestnik MOV, št. 15/06) je Svet Mestne občine Velenje na svoji 2. seji, 
dne 23. 1. 2007 sprejel

SKLEP
o imenovanju Komisije za prošnje in pritožbe

I.
V komisijo za prošnje in pritožbe se imenujejo:

1. Dimitrij Amon, roj. 1980, 
  stanujoč Goriška cesta 57, Velenje  

predsednik

2. Marko Primožič, roj. 1949, 
  stanujoč Kardeljev trg 10, Velenje  
  član

3. Jože Zupančič, roj. 1950, 
  stanujoč Šenbriška 57, Velenje   
  član

4. Simon Dobaj, roj. 1970, 
  stanujoč Šenbriška 23, Velenje   
  član
5. Mirko Lorger, roj. 1965, 
  stanujoč Tomšičeva 10 a, Velenje  
  član

6. Boštjan Hudournik, roj. 1973, 
  stanujoč Škale 41, Velenje   
  član

7. Maja Hostnik, roj. 1980, 
  stanujoča Janka Vrabiča 3 a, Velenje  
  članica                        

II.
Naloge komisije so določene v 73. členu Poslovnika Sveta 
Mestne občine Velenje.

III.
V odsotnosti predsednika komisije ga nadomešča najstarejši 
član, v kolikor komisija ni imenovala podpredsednika.
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IV.
Imenovanje velja z dnem sprejema tega sklepa in se objavi v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 032-11-0001/2007-280
Datum: 24. 1. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, 
št. 100/05 in 21/01-odl. US) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, 
Uradni vestnik MOV, št. 15/06) je Svet Mestne občine Velenje na svoji 2. seji, 
dne 23. 1. 2007 sprejel

SKLEP
o imenovanju Odbora za gospodarstvo

I.
V odbor za gospodarstvo se imenujejo:

1. Benjamin Strozak, roj. 1963,
  stanujoč Žarova 16, Velenje
  predsednik       
               
2. Mihael Letonje, roj. 1964, 
  stanujoč Šalek 90, Velenje   
  član

3. mag. Bojan Lajlar, roj. 1963, 
  stanujoč Cesta pod parkom 6, Velenje 
  član

4. Stanislav Videmšek, roj. 1968, 
  stanujoč Pirešica 13, Velenje
  član

5. Marko Tuk, roj. 1981,
  stanujoč Kardeljev trg 2, Velenje    

član

6. Marjan Hiršel, roj. 1940, 
  stanujoč Cesta III/25, Velenje
  član 

II.
Naloge odbora so določene v 74. členu Poslovnika Sveta 
Mestne občine Velenje.

III.
V odsotnosti predsednika odbora ga nadomešča najstarejši 
član, v kolikor odbor ni imenoval podpredsednika.

IV.
Imenovanje velja z dnem sprejema tega sklepa in se objavi v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 032-13-0001/2007-429
Datum: 24. 1. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, 
št. 100/05 in 21/01-odl. US) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, 
Uradni vestnik MOV, št. 15/06) je Svet Mestne občine Velenje na svoji 2. seji, 
dne 23. 1. 2007 sprejel

SKLEP
o imenovanju Odbora za področje 

gospodarskih javnih služb
I.

V odbor za področje gospodarskih javnih služb se imenujejo:

1. Franc Sever, roj. 1955, 
  stanujoč Črnova 35 e, Velenje   

predsednik

2. Milan Kneževič, roj. 1949, 
  stanujoč Cesta pod parkom 3, Velenje              
  član

3. Marija Marjana Koren, roj. 1952, 
  stanujoča Goriška cesta 57, Velenje 
  članica

4. Drago Kolar, roj. 1960, 
  stanujoč Laze 16 a, Velenje   
  član

5. Roza Ana Hribar, roj. 1939, 
  stanujoča Uriskova 25, Velenje 
  članica

6. Karl Stropnik, roj. 1942, 
  stanujoč Konovska 25, Velenje   
  član

7. Benjamin Strozak, roj. 1963, 
  stanujoč Žarova 16, Velenje
  član           

II.
Naloge odbora so določene v 75. členu Poslovnika Sveta 
Mestne občine Velenje.

III.
V odsotnosti predsednika odbora ga nadomešča najstarejši 
član, v kolikor odbor ni imenoval podpredsednika.

IV.
Imenovanje velja z dnem sprejema tega sklepa in se objavi v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 032-14-0001/2007-600
Datum: 24. 1. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, 
št. 100/05 in 21/01-odl. US) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, 
Uradni vestnik MOV, št. 15/06) je Svet Mestne občine Velenje na svoji 2. seji, 
dne 23. 1. 2007 sprejel

SKLEP
o imenovanju Odbora za področje 

negospodarskih javnih služb
I.

V odbor za področje negospodarskih javnih služb se 
imenujejo:

1. dr. Franc Žerdin, roj. 1949, 
  stanujoč Kersnikova 37, Velenje  
  predsednik

2. Irena Poljanšek Sivka, roj. 1961, 
  stanujoča Cesta pod parkom 7, Velenje 
  članica

3. Ivan Janežič, roj. 1960, 
  stanujoč Šaleška 2 d, Velenje   
  član

4. Terezija Jaklič, roj. 1943, 
  stanujoča Kersnikova 33, Velenje  
  članica

5. Mojca Lorger, roj. 1963, 
  stanujoča Tomšičeva 10 a, Velenje  
  članica

6. Dragica Podkrižnik, 
  roj. 1948, Foitova 6, Velenje   
  članica

7. Andrej Kuzman, roj. 1945, 
  stanujoč Kavče 62, Velenje  
  član                        

II.
Naloge odbora so določene v 76. členu Poslovnika Sveta 
Mestne občine Velenje.

III.
V odsotnosti predsednika odbora ga nadomešča najstarejši 
član, v kolikor odbor ni imenoval podpredsednika.

IV.
Imenovanje velja z dnem sprejema tega sklepa in se objavi v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 032-15-0001/2007-500
Datum: 24. 1. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, 
št. 100/05 in 21/01-odl. US) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, 
Uradni vestnik MOV, št. 15/06) je Svet Mestne občine Velenje na svoji 2. seji, 
dne 23. 1. 2007 sprejel

SKLEP
o imenovanju Odbora za okolje in prostor

I.
V odbor za okolje in prostor se imenujejo:

1. Franc Blatnik, roj. 1951, 
  stanujoč Stanetova 47, Velenje  
  predsednik

2. Herman Arlič, roj. 1942, 
  stanujoč Škale 39 a, Velenje 
  član

3. Franc Špegel, roj. 1954, 
  stanujoč Lipje 16 a, Velenje  
  član

4. Robert Bah, roj. 1972, 
  stanujoč Škale 67 d, Velenje  
  član

5. Ignac Novak, roj. 1953, 
  stanujoč Kavče 58, Velenje 
  član

6. Anton De Costa, roj. 1942, 
  stanujoč Cesta II/29, Velenje  
  član

7. Ludvik Hribar, roj. 1936, 
  stanujoč Uriskova 25, Velenje  
  član

8. Sulejman Sinanovič, roj. 1962,
  stanujoč Aškerčeva 4, Velenje 
  član

9. Jožef Kavtičnik, roj. 1953, 
  stanujoč Ljubljanska 38 a, Velenje 
  član                          

II.
Naloge odbora so določene v 77. členu Poslovnika Sveta 
Mestne občine Velenje.

III.
V odsotnosti predsednika odbora ga nadomešča najstarejši 
član, v kolikor odbor ni imenoval podpredsednika.

IV.
Imenovanje velja z dnem sprejema tega sklepa in se objavi v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 032-16-0001/2007-300
Datum: 24. 1. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 
100/05 in 21/01-odl. US), 14. in 15. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
in 31. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MOV, št. 
15/06) je Svet Mestne občine Velenje na svoji 2. seji, dne 23. 1. 2007 sprejel

SKLEP
o imenovanju 

Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
I.

V svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin se imenujejo:

1. Bojan Škarja, roj. 1949, 
  stanujoč Sončni grič 23, Velenje   

predsednik

2. Marija Marjana Koren, roj. 1952, 
  stanujoča Goriška 57, Velenje
  članica

3. Jan Škoberne, roj. 1987, 
  stanujoč Šlake 66 a, Velenje   
  član

4. Anton De Costa, roj. 1942, 
  stanujoč Cesta II/29, Velenje   
  član

5. Emilija Marija Kovač, roj. 1936, 
  stanujoča Lipa 28, Velenje  
  članica

6. Adnan Glotič, roj. 1980, 
  stanujoč Cesta Františka Foita 10, Velenje 
  član

7. Dejan Nabernik, roj. 1979, 
  stanujoč Šalek 91, Velenje   
  član                          

II.
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin opravlja naslednje 
naloge:
 
- varuje interese uporabnikov javnih dobrin in  daje 

pripombe, predloge in priporočila v zvezi z izvajanjem 
gospodarskih javnih služb pristojnim organom občine v 
skladu z njihovimi pooblastili na področju zagotavljanja 
javnih dobrin,

- zastopa interese uporabnikov javnih dobrin v razmerju do 
izvajalcev storitev, opozarja na pomanjkljivosti in predlaga 
izboljšave

- zastopa interese uporabnikov v zvezi z načrtovanjem in 
financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in 
naprav pred pristojnimi organi občine.

III.
V odsotnosti predsednika sveta ga nadomešča najstarejši 
član, v kolikor svet ni imenoval podpredsednika.

IV.
Imenovanje velja z dnem sprejema tega sklepa in se objavi v 

Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 032-18-0001/2007-600
Datum: 24. 1. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, 
št. 100/05 in 21/01-odl. US), 31. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, 
Uradni vestnik MOV, št. 15/06) ter Sklepa o ustanovitvi komisije za spremljanje 
dela Medobčinskega inšpektorata (Uradni vestnik MOV, št. 5/05) je Svet Mestne 
občine Velenje na svoji 2. seji, dne 23. 1. 2007 sprejel

SKLEP
o imenovanju Komisije za spremljanje dela 

Medobčinskega inšpektorata
I.

V Komisijo za spremljanje dela Medobčinskega inšpektorata 
se imenujejo:

1. mag. Jurij Terglav, roj. 1975, 
  stanujoč Koroška 22 a, Velenje 
  predsednik

2. Bojan Voh, roj. 1961, 
  stanujoč Šlandrova 1 a, Velenje  
  član

3. Branko Smagaj, roj. 1958, 
  stanujoč Šalek 86, Velenje  
  član

4. Harald Karner, roj. 1942, 
  stanujoč Cesta IX/14, Velenje  
  član

5. Benjamin Strozak, roj. 1963, 
  stanujoč Žarova 16, Velenje 
  član

II.
Komisija opravlja naloge določene v II. točki Sklepa o ustanovitvi 
komisije za spremljanje dela Medobčinskega inšpektorata:

- spremlja in ocenjuje delo medobčinskega inšpektorata;
- obravnava pisne pritožbe zoper zaposlene v medobčinskem 

inšpektoratu;
- preverja pravilnost postopka do pritožbe;
- preverja upravičenost pritožbe;
- o svojih ugotovitvah seznanja župana Mestne občine 

Velenje
- proučuje predpise v zvezi z izdajanjem dela službe in daje 

pobude pristojnim organom za spremembe in dopolnitve le 
teh;

- obravnava letna poročila o delu medobčinskega 
inšpektorata;

- o svojih ugotovitvah seznanja Svet Mestne občine 
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Velenje.

III.
V odsotnosti predsednika sveta ga nadomešča najstarejši 
član, v kolikor svet ni imenoval podpredsednika.

IV.
Imenovanje velja z dnem sprejema tega sklepa in se objavi v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 032-22-0001/2007-690
Datum: 24. 1. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 
100/05 in 21/01-odl. US), 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-
1-UPB4, Uradni list RS, št. 133/06, 123/06-odl. US in 139/06) in 31. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06) je Svet Mestne 
občine Velenje na svoji 2. seji, dne 23. 1. 2007 sprejel

SKLEP
o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu
I.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je sestavljen 
iz 15 članov.
V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se 
imenujejo:

1. Katarina Praznik, roj. 1964, 
  stanujoča Šaleška 20 b, Velenje  
  predsednica

2. Julijan Slemenšek, roj. 1948, 
  stanujoč Goriška 4, Velenje   
  član

3. Karel Drago Seme. roj. 1947, 
  stanujoč Gregorčičeva 20, Velenje  
  član

4. Jože Melanšek, roj. 1932, 
  stanujoč Prešernova 9 b, Velenje  
  član

5. Stanislav Videmšek, roj. 1968, 
  stanujoč Pirešica 13, Velenje  
  član

6. Vanda Zajc, roj. 1952, 
  stanujoča Čopova 8, Velenje   
  članica

7. Goran Koprivec, roj. 1972, 
  stanujoč Cesta VI/26, Velenje  
  član

8. Jože Pečečnik, roj. 1945, 
  stanujoč Laze 53, Velenje   
  član

9. Valentin Dolinšek, roj. 1950, 
  stanujoč Laze 16 i, Velenje   
  član

10. Marijan Ivančevič, roj. 1954, 
  stanujoč Kardeljev trg 9, Velenje  
  član

II.
Člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so 
tudi:
- en predstavnik Policijske postaje Velenje,
- en predstavnik Združenja šoferjev in avtomehanikov 

Velenje, 
- en predstavnik Šolskega centra Velenje,
- en predstavnik kolegija ravnateljev osnovnih šol in
- en predstavnik izvajalca gospodarske javne službe 

vzdrževanje cest in javnih prometnih površin.

III.
Svet opravlja naloge določene v 22. členu Zakona o varnosti 
cestnega prometa:
- ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni 

ravni, 
- predlaga svetu lokalne skupnosti v sprejem programe za 

varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo 
izvajanje, 

- koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za 
varnost cestnega prometa na lokalni ravni predvsem pa 
skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje 
in obveščanje udeležencev cestnega prometa, izdajanje in 
razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, 
pomembna za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na 
lokalni ravni,

- sodeluje z ministrstvom, pristojnim za promet.

IV.
V odsotnosti predsednika sveta ga nadomešča najstarejši 
član, v kolikor svet ni imenoval podpredsednika.

V.
Imenovanje velja z dnem sprejema tega sklepa in se objavi v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 032-19-0001/2007-600
Datum: 24. 1. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06) in 3. člena 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje (Uradni vestnik 
Občine Velenje, št. 7/93 in Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 9/96, 1/97, 
14/97 in 10/98)  je Svet Mestne občine Velenje na svoji 2. seji, dne 23. 1. 2007 
sprejel

SKLEP
o imenovanju članov v Svet javnega zavoda 

Zdravstveni dom Velenje
I.

V Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje se 
imenujeta: 

- Metod Glavnik, roj. 1959, stanujoč Črnova 32 a, Velenje
- Bojan Kontič, roj. 1961, stanujoč Koroška 33 a, Velenje.

II.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta.

III.
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 032-03-0001/2007-284
Datum: 24. 1. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Ur. l. 
RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94-odločba US, 8/96, 31/2000 in 
36/2000), 6. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Športno rekreacijski 
zavod Rdeča dvorana (Uradni vestnik MOV, št. 17/92, 15/95 in 6/02) in  24. 
člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MOV, št15/06) je 
Svet Mestne občine Velenje na svoji 2. seji, dne 23. 1. 2007 sprejel

SKLEP
o soglasju k imenovanju direktorja javnega 

zavoda ŠRZ Rdeča dvorana Velenje
I.

Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k imenovanju 
Marjana KLEPCA, roj. 23.07.1955, stanujočega Tomšičeva 10 
a, Velenje, za direktorja javnega zavoda Športno rekreacijski 
zavod Rdeča dvorana Velenje.  

II.
Sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 032-03-0001/2006-150
Datum: 24. 1. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UPB1-Uradni list RS, št. 100/05), 23. člena Uredbe o pridobivanju, 
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list 
RS, št. 12/03 in 77/03) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1-Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/06) na svoji 2. seji dne 23. 1. 2007 sprejel

SKLEP
o sprejemu posameznega programa prodaje 

stvarnega premoženja- nepremičnine parc.št. 
1235 in 1267/2, k.o. Škale  

I.
Svet Mestne občine Velenje sprejme posamezni program 
prodaje stvarnega premoženja –  nepremičnine parc. št. 
1235 in 1267/2, k.o. Škale, ki ga je oblikovala Komisija za 
razpolaganje, upravljanje in pridobivanje zemljišč Mestne 
občine Velenje na svoji seji dne 14.06.2006.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 465-05-0016/2006-670
Datum: 24. 1. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (ZVrt – UPB2, Uradni list RS št. 100/05), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe 
v vrtcih (Uradni list RS št. 44/96, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00, 92/02, 120/03, 110/05 in 45/06), 3., 16 a, 17. in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS št. 97/03, 77/05 in 120/05), 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS – UPB1, Uradni list RS št. 100/05 
in 21/06 – odl. US) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06) na 2. seji, dne 23. 1. 2007 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov, višine subvencije za poletne rezervacije, stroških začasnega izpisa in 
subvencioniranja prispevkov staršev zaradi daljših odsotnosti otrok iz zdravstvenih razlogov v 

Vrtcu Velenje
I.

Cene storitev na otroka v Vrtcu Velenje po posameznih programih znašajo:

Program in oddelki      Cene programov

Dnevni program prvega starostnega obdobja    414,86 EUR (99.417,00 SIT) 
Kombinirani oddelek in 3-4 letni otroci    338,19 EUR (81.045,00 SIT)  
Dnevni program drugega starostnega obdobja   321,18 EUR (76.967,00 SIT)
Poldnevni program drugega starostnega obdobja   249,37 EUR (59.758,00 SIT)  
Krajši programi         99,00 EUR (23.721,00 SIT)    
Razvojni oddelek              040,49 EUR      (249.343,00 SIT)            

II.
Starši lahko v Vrtcu Velenje uveljavljajo rezervacijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca 
enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta in jo plačajo v višini 25% od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila 
za program vrtca. 

III.
Starši otrok lahko uveljavijo začasni izpis za počitniška meseca julij in avgust. Med začasnim izpisom plačajo starši 50% od plačila, 
ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca. Starši so začasni izpis dolžni napovedati vrtcu v pisni obliki, najmanj 
8 dni pred prvim dnem odsotnosti otroka. Obračun oskrbnine, ki vključuje počitniška meseca in začasni izpis, se opravi za vsak 
mesec posebej.

IV.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena je 
podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka. Če 
je otrok odsoten zaradi bolezni en mesec ali več, vrtec obračuna ob predložitvi zdravniškega potrdila plačilo staršev na podlagi 
cene, ki je poleg stroškov za živila še dodatno znižana. Starši tako plačajo 50% oskrbnine, ki jim je bila določena z odločbo o višini 
plačila za program vrtca, pri čemer je osnova za obračun oskrbnine cena, znižana za stroške neporabljenih živil. Za starše otrok z 
motnjami v telesnem in duševnem razvoju se zaradi bolezni upošteva dnevna odsotnost otroka in starši plačajo 30% oskrbnine. 

V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, cene pa se pričnejo uporabljati od 
1.2.2007 dalje.

Številka: 640-01-0004/2005-530
Datum: 24. 1. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03) ter 24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (UPB – 1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06) na 2. 
seji, dne 23. 1. 2007 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU ZA 
REKREACIJSKO OBMOČJE »JEZERO« V 

VELENJU (za območje urejanja D) 
1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o Lokacijskem 
načrtu za rekreacijsko območje »Jezero« v Velenju 
(območje urejanja R4/4), ki je bil objavljen v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje, št. 20/2005 dne 21. november 2005 (v 
nadaljnjem besedilu kratko:  odlok o LN).

2. člen
V 2. členu odloka o LN se na koncu besedila doda nov 
odstavek, ki se glasi:

»Sestavni del odloka je tudi projekt SPREMEMBA DELA 
LOKACIJSKEGA NAČRTA ZA REKREACIJSKO OBMOČJE 
»JEZERO« V VELENJU (za območje urejanja D – območje 
Vodnega parka), ki ga je izdelalo podjetje URBANA, Kočar 
in Kočar d.o.o. Velenje, št. projekta 565.A/06, v novembru 
2006 (v nadaljevanju kratko: Sprememba dela LN).«

3. člen
V 3. členu odloka o LN, se na koncu besedila dodata nova tretji 
in četrti odstavek, ki se glasita:

»Ureditveno območje Spremembe dela LN predstavlja 
območje urejanja D, kot je opredeljeno v odloku o LN. 
Območje urejanja D na zahodni strani z manjšim delom 
posega na območje urejanja skupnih površin, kjer je s 
spremembo LN načrtovana dodatna navezava iz območja 
D na sistem pešpoti v območje skupnih površin. Velikost 
ureditvenega območja D je 1,4894 ha (izračunano na 
osnovi digitalnega posnetka).

Potek meje ureditvenega območja Spremembe dela LN je 
prikazan na grafični prilogi št. 2 v Spremembi dela LN.«

4. člen
V 4. členu odloka o LN se za prvim odstavkom vstavi nov drugi 
odstavek, ki se glasi:

»Ureditveno območje Spremembe dela LN zajema dele 
dveh parcel, št. 872 in 922 v k.o. Velenje«

Drugi odstavek 4. člena postane tretji odstavek.

5. člen
(1) V 6. členu odloka o LN se v prvem odstavku črta celotni 
zadnji stavek in se nadomesti z novim zadnjim stavkom, ki se 
glasi: 

»Lokacije novih oziroma nadomestnih objektov s 
pripadajočimi zunanjimi ureditvami in potrebno javno 
infrastrukturo, izhajajo iz že pridobljenih lastniških pravic 
(za Vodni park), spremenjene idejne zasnove za objekt 

Vodni park ter že izdelane idejne zasnove za objekt 
nadomestne čolnarne.«

 (2) V 6. členu odloka o LN se za 2. odstavkom doda novi tretji 
odstavek, ki se glasi:

»Dopustne so tudi drugačne urbanističen, krajinske in 
arhitekturne ureditve predvidenih objektov, zunanjih 
ureditev in naprav na območju LN, vendar le ob predhodni 
izdelavi posebnih strokovnih podlag za posamezna 
območje urejanja, na katere si mora investitor pridobiti 
soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine 
Velenje. Drugačne urbanistične, krajinske in arhitekturne 
spremembe so dopustne le v primeru, da se spremembe 
in dopolnitve nanašajo le na spremembo podrobnejše 
namenske rabe in ne ovirajo dejavnosti osnovne namenske 
rabe ter ne ogrožajo naravnih vrednot, zavarovanih območij 
in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine.«

(3) Tretji odstavek  6. člena odloka o LN postane četrti 
odstavek.

(4) Četrti odstavek 6. člena odloka o LN se v celoti črta.

6. člen
V 7. členu odloka o LN se v celoti črta zadnje poglavje 4. 
Urbanistični kazalci in se nadomesti z novim zadnjim poglavjem 
z naslovom  4. Urbanistični kazalci, ki se glasi:

 »4. Urbanistični kazalci

Pri načrtovanju posegov v ureditvenem območju LN, se 
za umestitev objektov v prostor, dimenzije predvidenih 
objektov, ureditev zunanjih površin, spremljajočih ureditev 
in infrastrukturnih objektov, kot usmeritve uporabljajo 
urbanistični kazalci iz projekta iz 1. in 2. člena tega odloka. 
Dopustne so spremembe in dopolnitve  LN skladno s 
tretjim odstavkom 6. člena tega odloka.«

7. člen
(1) V 13. členu odloka o LN se v IZHODIŠČIH ZA POSAMEZNE 
NAČRTOVANE OBJEKTE  v celoti črta besedilo pod naslovom 
V. območju urejanja D – Vodni park in se nadomesti z novim 
besedilom, ki se glasi:

»7 – Vodni park
Namembnosti prostorov v objektu: notranji manjši bazeni, 
prostori za bowling s spremljajočimi površinami in 
zabaviščnim lokalom, prostori za biljard s spremljajočimi 
prostori, prostori za fitness in wellnes dejavnosti vključno 
s prostori za savne in masaže.
Upošteva se idejna zasnova obravnavanega območja D, 
ki jo je izdelal Projektivni biro Velenje d.d., Velenje. Na 
projekt PGD si mora investitor pridobiti soglasje Urada za 
okolje in prostor Mestne občine Velenje. 

Zunanje površine ob objektu se uredijo za dopolnilne 
dejavnosti načrtovanega objekta (zunanje savne, zunanji 
razvedrilni bazen, terasa za sončenje in posedanje, 
zunanje ureditve parkirišč, itd.).
8a – OLIMPIJSKI BAZEN s pripadajočimi objekti,napravami 
in zunanjo ureditvijo / v 2. fazi izvedbe
in 
8b – TRIBUNA ZA GLEDALCE s pripadajočimi objekti, 



24. januar 2007URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 12  / Številka 02-2007

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

napravami in zunanjo ureditvijo/ v 2. fazi izvedbe.

Zasnova zunanjega letnega olimpijskega bazena s 
pripadajočimi tribunami in servisnimi prostori mora biti 
skladna z zakonsko določenimi normativi za tovrstne 
objekte in naprave.«

(2) V drugem poglavju 13.člena pod naslovom V območju 
urejanja E – Pikina dežela se na koncu doda nov odstavek, 
ki se glasi:

»Dopustne so tudi drugačne urbanistične, arhitektonske 
in krajinske rešitve območja E, vendar le ob predhodni 
izdelavi posebnih strokovnih podlag, za katere si mora 
investitor pridobiti mnenje Urada za okolje in prostor 
Mestne občine Velenje.«

8. člen
V 14. členu odloka o LN se na koncu besedila dodata nova 
drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

»S spremembo dela LN se pogoji parcelacije, kot so 
določeni v odloku o LN, ne spreminjajo oziroma ostajajo 
v veljavi tudi za ureditveno območje Spremembe dela LN, 
razen naslednjih pogojev:
a)  spremenijo se pogoji glede elementov za zakoličenje 

gradbenih parcel, kjer so elementi za zakoličenje na 
območju urejanja D razvidni iz graf. priloge št. 3. v 
Spremembi dela LN.

b)  spremenijo se zakoličbeni podatki v tabeli 6. 
Zakoličbene koordinate in sicer se črtajo podatki za 
točke: 1, 205, 206 in 207.

Za območje izgradnje objektov 8a in 8b (olimpijski 
bazen in tribune) mora biti gradbena parcela določena v 
posebnem (urbanističnem) delu projektne dokumentacije 
za pridobitev gradbenega dovoljenja ob upoštevanju 
možnosti, da je dovoljena delitev večjih gradbenih parcel, 
v tem primeru gradbene parcele D.«

9. člen
V 35. členu se na koncu besedila doda nov četrti odstavek, ki 
se glasi:

»S Spremembo dela LN (območje D) se pogoji glede 
etapnosti izvedbe prostorske ureditve, kot so določeni 
v odloku o LN ne spreminjajo, oziroma ostajajo v veljavi 
tudi za ureditveno območje Spremembe dela LN, razen 
grafičnega prikaza območij posameznih etap, kjer je 
preoblikovana meja med območjema izvedb D1 in D2. 
Preoblikovana meja je razvidna na grafični prilogi št. 7 
Spremembe dela LN.«

10. člen
Ta odlok začne veljati osmi (8) dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 350-03-0010/2004-300 
Datum: 24. 1. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB – 1 – Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006) na svoji 2. seji dne 
23. 1. 2007 sprejel 

SKLEP
o pristopu k partnerstvu v projektu »Evropska 

kulturna prestolnica 2012«
I.

Mestna občina Velenje se bo skupaj s petimi drugimi mestnimi 
občinami vzhodne kohezijske regije (Maribor, Murska Sobota, 
Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec) kot partner prijavila na 
javni razpis Ministrstva za kulturo za nominacijo za naslov 
»Evropska kulturna prestolnica« za leto 2012. Nosilka prijave 
za nominacijo bo Mestna občina Maribor.

II.
Svet Mestne občine Velenje pooblašča župana Mestne občine 
Velenje, da podpiše Dogovor o sodelovanju pri kandidaturi za 
nominacijo za »Evropsko kulturno prestolnico« leta 2012.

III.
Ta sklep začne vejati dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne 
občine Velenje.

Številka: 660-01 – 23/2007
Datum: 24. 1. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 37. a in 37. b. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (ZLS –UPB1, Uradni list RS št. 100/05) in 24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (UPB–1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06) na 2. seji sveta, 
dne 23. 1. 2007 sprejel

SKLEP
o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij članov 

sveta
I.

Zaradi zaposlitve v občinski upravi Mestne občine Velenje, 
preneha mandat članoma Sveta Mestne občine Velenje:
- g. Antonu BRODNIKU, roj. 13.04.1958, Aškerčeva cesta 

24, Velenje,
- ga. Andreji KATIČ, roj. 22.12.1969, Cesta talcev 18 a, 

Velenje.

II.
Občinska volilna komisija naj na podlagi tega sklepa izvede 
postopek za potrditev mandata naslednjima kandidatoma na 
listi Socialnih demokratov.

III.
Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 032-03-0001/2006-284
Datum: 24. 1. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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OBVESTILO

O REVALORIZACIJI POVPREČNIH STROŠKOV OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ 
V MO VELENJE IN KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA VODOVOD VINSKA GORA IN 

VODOVOD TURNŠEK v KS PAKA 
 ZA LETO 2007

Mestna občina Velenje objavlja naslednje revalorizirane vrednosti za plačilo komunalnega prispevka:

- na podlagi indeksa rasti stroškov od 01.01.2006 do 31.12.2006 za »Stanovanjsko gradnjo«, ki ga izdaja Gospodarska  zbornica 
Slovenije, Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala in znaša 104,66, znašajo stroški opremljanja stavbnega 
zemljišča s posamezno komunalno infrastrukturo kot je razvidno iz tabele 1.

- na podlagi indeksa rasti stroškov od 01.01.2006 do 31.12.2006 za »Gradbena dela – nizke gradnje in gradbeni inženirski 
objekti««, ki ga izdaja Gospodarska  zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala in znaša 
104,82, se  komunalni prispevek za priključevanje na javno vodovodno omrežje Vinska gora in Vodovod Turnšek v KS Paka 
revalorizira in znaša v letu 2007 1.960,46 €.

Številka: 352-11-0001/2007-670
Datum: 03.01.2007 

Župan Mestne občine Velenje
Srečko Meh, s.r.

TABELA 1 

Posamezna komunalna infrastruktura

€ / m2 sit / m2

A) Individualna raba 19,8979 4.768,33

1. vodovod 4,7936 1.148,73

2. kanalizacija 5,9643 1.429,29

3. daljinsko ogrevanje 9,1400 2.190,30

         a) vro�evod 9,1400 2.190,30

         b)plin 4,1152 986,18

B) Splošna raba 18,9884 3.797,81

4. ceste 11,0795 1.902,52

        a) makadamska cesta širine do 5 metrov 3,8791 929,58

        b) asfaltna cesta širine do 5 metrov 7,9391 1.902,52

        c) asfaltna cesta širine nad 5 metrov 11,0795 2.655,09

5. parkiriš�a, plo�niki, kolesarske steze 4,0901 980,16

6. javna razsvetljava 1,0954 262,50

7. zelene in rekreacijske površine 2,7234 652,64

C) SKUPAJ A + B 38,8863 8.566,14

D) OSTALA INFRASTRUKTURA
8. elektro omrežje 2,7234 652,64

9. telefonsko omrežje 1,1657 279,36

Povpre�ni strošek opremljanja 
stavbnega zemljiš�a s 
posamezno komunalno 
infrastrukturo 
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OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

Na podlagi prvega in drugega odstavka 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v 
javno telekomunikacijsko omrežje (uradno prečiščeno besedilo) /ZVVJTO-
UPB3/ (Ur.l. RS, št. 110/2006) in na podlagi 16. člena Statuta občine Šmartno ob 
Paki (Uradni vestnik MOV, št. 13/2006) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki 
na svoji 3. redni seji dne 18.01.2007 sprejel

PRAVILNIK
Občine Šmartno ob Paki o vračanju vlaganj v 

javno telekomunikacijsko omrežje 
1. člen

Zakonske podlage za sestavo pravilnika
Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje 
(uradno prečiščeno besedilo) /ZVVJTO-UPB3/ (Ur.l. RS, št. 
110/2006).

2. člen
Predmet vračanja

Predmet vračanja so finančna sredstva, ki presegajo 
poprečni zakonsko določeni vložek v RS v razvoj javnega 
telekomunikacijskega omrežja 1388 DEM na priključek. Od 
dejansko plačanega zneska - računano v DEM se odšteje 
1388 DEM, razliko pa se preračuna v EUR po nepreklicno 
določenem menjalnem razmerju na dan 1. januarja 1999, ki 
znaša 1,95583 DEM za 1 EUR. 

3. člen
Dokumentacija o vplačilu vlaganj v JTO

Po (1) odstavku 8. člena ZVVJTO-UPB3 vlagatelj zahtevka 
dokazuje obstoj pravice do vračila vlaganj le s pogodbo iz 
2. člena zakona. Pogodbeno vrednost vlagatelj zahtevka 
dokazuje s pogodbo, računi in drugimi verodostojnimi listinami 
ali dokumenti. 

4. člen
Seznam upravičencev, ki dobijo povrnjena preveč plačna 

finančna sredstva v JTO
Na podlagi (1) in (2) odstavka 6. člena ZVVJTO-UPB3 je 
upravičenec Občina Šmartno ob Paki pripravila seznam 
upravičencev, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci. 
Seznam upravičencev je sestavljen na podlagi veljavnih dokazil 
o vplačilu fizičnih oseb v JTO, ki so bila pridobljena v akciji 
zbiranja dokumentacije, kakršna je predpisana (1) odstavku 8. 
člena ZVVJTO-UPB3. 

5. člen
Način vračanja vlaganj upravičencem

• Na podlagi (3) odstavka 6 člena ZVVJTO-UPB3  
upravičenec Občina Šmartno ob Paki prejeto vračilo vrača 

v celoti v deležih, sorazmernih vlaganjem oseb, navedenih 
na seznamu iz 4. člena. Z vračanjem je dolžna začeti v roku 
30 dni po prejemu vračila iz sklada za vračanje vlaganj v 
javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljnjem besedilu: 
sklad)

• Vračilo se nakaže na transakcijski račun upravičenca  
• Izplačilo vračila izvede finančna služba Občine Šmartno 

ob Paki
• Podpisnika naloga za izplačilo sta predsednik Komisije za 

povrnitev preveč plačanih vlaganj v JTO in župan Občine 
Šmartno ob Paki.

6. člen
Pravno nasledstvo

(1) Če vlagatelj zahtevka ni pogodbena stranka iz 2. člena 
ZVVJTO-UPB3, mora Komisiji za povrnitev preveč plačanih 
vlaganj v JTO predložiti dokaz o pravnem nasledstvu.

V primeru nejasnosti ali dodatnih pojasnil naj se upravičenci 
obrnejo izključno na Komisijo za povrnitev preveč plačanih 
vlaganj v JTO pri Občini Šmartno ob Paki.

Št.: 287-1/2007
Datum: 18.01.2007   

Župan Občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek, s.r.

Priloga  tega pravilnika:
- Seznam upravičencev, ki dobijo povrnjena preveč plačna 
finančna sredstva v JTO
      

Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 100/2005) in 16. člena  
Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 
13/2006) na 3. redni seji  dne  18.01.2007 sprejel naslednji 

SKLEP
o prodaji nepremičnin v k.o. Piran

I.
Svet Občine Šmartno ob Paki dovoljuje prodajo deleža 
nepremičnin parc. št. 281/3, njiva v izmeri 39 m2, parc. št. 
281/4, cesta v izmeri 219 m2, parc. št. 282, dvorišče v izmeri 
165 m2 in stavba v izmeri 154 m2, parc. št. 281/1, njiva v izmeri 
861 m2 in stavba v izmeri 22 m2, vse vpisane v zemljiškoknjižni 
vložek št. 416, k.o. Piran, ki so v solasti Občine Šmartno ob 
Paki. 

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Št.: 414-02-01/2007
Datum: 18.01.2007    
 

Župan Občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek, s.r.
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Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 100/2005) in 16. člena  
Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 13/2006) na 3. redni seji  dne  18.01.2007 sprejel naslednji 

SKLEP
o prodaji nepremičnine v Maredi na Hrvaškem

I.
Svet Občine Šmartno ob Paki dovoljuje prodajo deleža apartmaja v Maredi (Republika Hrvaška) št. 209229 na lokaciji 2 v objektu 
št. 9, v izmeri 39,18 m2, ki je v solasti Občine Šmartno ob Paki. 

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Št.: 414-02-02/2007
Datum: 18.01.2007     
 

Župan Občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek, s.r.

Na podlagi 12., 17., 23., 72. in 176. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03) ter na podlagi 16. člena Statuta občine Šmartno ob Paki 
(Uradni vestnik MOV, št. 13/2006) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 3. redni seji, dne 18.01.2007, sprejel

ODLOK 
O LOKACIJSKEM NAČRTU  ZA OBRTNO-POSLOVNO CONO ŠMARTNO OB PAKI

I.  SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga za lokacijski načrt)

(1) S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev Odloka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine 
Velenje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Velenje za obdobje od leta 1986 
do leta 1990, za območje Občine Šmartno ob Paki – dopolnjen 2002 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 14/04) sprejme 
lokacijski načrt »Obrtno poslovna cona Šmartno ob Paki«.  (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt). 

(2) Glavni izvajalec lokacijskega načrta je  »TOMING CONSULTING d.o.o. Šaleška 21, 3320 Velenje«, podizvajalec pa je Kograd 
IGEM d.o.o., Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu.

2. člen
(vsebina lokacijskega načrta)

(1)  LN iz prejšnjega člena vsebuje :

1 Besedilo Lokacijskega načrta : 
1.1    Opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z lokacijskim   načrtom
1.2    Ureditveno območje lokacijskega načrta
1.3    Umestitev načrtovane ureditve v prostor
1.4    Zasnova projektnih rešitev prometne, energetske,  komunalne in druge gospodarske infrastrukture in  
         obveznost priključevanja objektov nanjo
1.5    Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje  narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin
1.6    Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred  naravnimi in drugimi nesrečami 
1.7    Načrt parcelacije
1.8    Etapnost izvedbe prostorske ureditve ter drugi pogoji in zahteve za izvajanje lokacijskega načrta
1.9    Usmeritve za določitev meril in pogojev po  prenehanju veljavnosti lokacijskega načrta
1.10  Roki za izvedbo prostorske ureditve

(2) Kartografski/risni del LN :
 
list št.1 Lokacija 
list št.2 Ureditveno območje na geodetskem načrtu  M 1:1000
list št.3 Pozidljiva območja    M 1:1000
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list št.4 Parcelacija      M 1:1000
list št.5 Idejna zasnova cestne infrastrukture – nov priključek   M 1:1000
list št.6 Idejna zasnova elektroenergetskih vodov   M 1:1000
list št.7 Idejna zasnova odvodnjavanja vod    M 1:1000
list št.8 Idejna zasnova vodovoda     M 1:1000
list št.9 Idejna zasnova telekomunikacijskih vodov   M 1:1000
list št.10 3D model  

(3) Priloge lokacijskega načrta:
3.1    Povzetek za javnost
3.2    Izvleček iz strateškega prostorskega akta, ki se  nanaša na obravnavano prostorsko ureditev
3.3    Obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta
3.4    Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve :        
         - idejni projekt električnih inštalacij, Elektrotehniško društvo Celje, junij 2006
         - idejni načrt cestne infrastrukture, KOGRAD IGEM DOO, junij 2006
         - idejni načrt komunalne infrastrukture, KOGRAD IGEM DOO, junij 2006
         - idejni projekt strojnih inštalacij – vodovod, plinovod, KOGRAD IGEM DOO, junij 2006
         - načrt telekomunikacij, GVO d.o.o., junij 2006
3.5    Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
3.6    Seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili  upoštevani pri pripravi lokacijskega načrta in potrdilo  
         projektanta o zavarovanju pred odgovornostjo
3.7    Ocena stroškov za izvedbo lokacijskega načrta (komunalnega opremljanja)
3.8    Spis postopka priprave in sprejemanja lokacijskega načrta : 
         - Program priprave izdelave lokacijskega načrta Obrtno poslovne cone Šmartno ob Paki
         - Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o lokacijskem načrtu Obrtno poslovne cone Šmartno ob Paki
         - Odlok o lokacijskem načrtu Obrtno poslovne cone Šmartno ob Paki
3.9    Urbanistična pogodba
3.10  Program opremljanja zemljišč s komunalno  infrastrukturo
4       Seznam nosilcev urejanja prostora in seznam  pridobljenih mnenj
5       Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca

II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen

(obseg  območja LN)
Območje LN obsega parcele oziroma dele parcel 8/5, 8/12, 11/3, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 20/8, 25, 28/1, 28/3, 
28/4, 28/5, 32/1, 33/2, 746/2, 760/5 in 760/8 vse k. o. Šmartno ob Paki na katerih so:
- objekti potrebni prenove,
- načrtovani trajni objekti, 
- načrtovani objekti in ureditve gospodarske javne infrastruktur  za prenovo in  izvedbo  celotnega območja LN .
Zaradi izhodišč za opremljanje zemljišč z gospodarsko javno infrastrukturo v Lokalnem operativnem programu odvajanja in 
čiščenja odpadne vode za območje občine Šmartno ob Paki  se območje  lokacijskega načrta razdeli v dve fazi načrtovanega 
urejanja in sicer: 
- a: območje ureditve  OP CONA Šmartno ob Paki, ki obsega parc. št. 25,20/2, 20/6, 20/7, 20/8, 28/1, 28/3, 
  28/4, 28/5, 32/1 in 33/2 vse k. o. Šmartno ob Paki kot prve faze 
- b: območje prenove, ki obsega parc. št. 8/5, 8/12, 11/3, 18, 20/1, 20/3, 20/4, 20/5, 746/2, 760/5 in 760/8 vse k. o. Šmartno ob 
Paki kot druga faza 

4. člen
(obseg ureditvenega območja)

(1) Obseg ureditvenega območje LN 
Ureditveno območje obsega površino med obstoječo pozidavo na zahodu, regionalno cesto  Šmartno ob Paki - Gorenje na severu 
in vzhodu ter železniško progo Velenje – Celje na jugu. 

(2) Opis meje po parcelah:
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(3) Velikost območja 
Površina obravnavanega območja meri cca  5,3 ha.

(4) V primeru odstopanja navedenih parcel in stanja glede na grafični prikaz, velja grafični prikaz.

(5) Zemljišča, ki so v občinskem lokacijskem načrtu zunaj meje območja urejanja obsegajo parcele opredeljene zaradi:

• prestavitev elektro voda od stojnega mesta:
 parcele številka 246/2, 244 in 752/1 k.o. Šmartno ob Paki,

• predvidenih telekomunikacijskih vodov:
 po obstoječi trasi telekomunikacijskih vodov – od parcele številka 95/3 do parcele 244 k.o. Šmartno ob Paki in preko regionalne 

ceste R II – 246 Gorenje - Šmartno ob Paki 

(6) Poleg teh zemljišč je v območje posegov  ureditvenega območja LN  I faza možno vključiti še dodatne parcelne številke, kolikor 
se v postopku priprave projektne dokumentacije gospodarske javne infrastrukture, na podlagi strokovno preverjenih rešitev, izkaže 
za to potrebno.

(7) Predvidene rušitve:
- Objekt 1 na parceli št 28/5 k.o. Šmartno ob Paki

5. člen
(izbrana rešitev)

(1) Strokovna rešitev prostorske ureditve je  pridobljena z izborom variantne rešitve.

III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA

6. člen
(1) V planskih dokumentih in z urbanistično zasnovo je predlagano območje ureditve namenjeno ureditvi območja za:
- D - predelovalne dejavnosti: DD 20.3, 20.4, 20.5, 
                                                    DE  21.2, 22, 
                                                    DH  25.12, 25.13, 25.2
                                                    DI  26.12, 26.6, 26.7, 26.8
                                                    DJ  28, 
                                                    DK razen 29.6
                                                    DL  razen 31.4
                                                    DM  in DN
- G - trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe: 50, 51 razen 51.55, 52
- H - gostinstvo : 55.3, 55.4, 55.5
- I - promet, skladiščenje in zveze: kopenski transport 60.21, 60.22,
- pomožne prometne dejavnosti 63.1, 63.21,63.3,63.4,
- pošta in telekomunikacije predvsem 64.12,
- J - finančno posredništvo 
- M -izobraževanje : 80.4
- N -zdravstvo in socialno varstvo: 85.2
- O - druge javne, skupne in osebne storitvene dejavnosti : dejavnost združenj, organizacij 
       dejavnost rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti razen 92.5, 92.6 

(2) Območje je namenjeno gospodarskim  dejavnostim z vsemi potrebnimi spremljajočimi ureditvami (infrastrukturne ureditve) z 
namembnostjo: predelave (industrija in obrt)  in storitvene dejavnosti ter drugi poslovni objekti. 

(3) Znotraj območja se objekti razporejajo skladno z omejitvami prostora in zasnovo rabe. Zasnova celotnega območja upošteva 
dosedanje ureditve in zahteve nosilcev urejanja prostora. 

(4) Dopustne so tiste dejavnosti, ki so bile opredeljene z vlogo na MOP za pridobitev odločbe št. 35409-164/2005-LJ, da v 
postopku priprave LN ni potrebna izvedba postopka celovite presoje njegovih vplivov na okolje. Znotraj območja se lahko umeščajo 
dejavnosti, predvidene s tem OLN. Investitor vodi za svojo dejavnost skupen  postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja 
skladno z veljavno prostorsko in okoljsko zakonodajo. 
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IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

7. člen
(pogoji za urbanistično arhitektonsko ureditev objektov)

(1) Osnovna izhodišča umeščanja objektov  so:
- prostorske omejitve (varstveni pasovi ceste, predvidene vodnogospodarske ureditve in pogoji ), 
- območje vizur na naselje  Šmartno ob Paki,
- varstveni režim  pritokov Savinje in vodnogospodarske ureditve,
- pretežno raven teren ureditvenega območja,
- obstoječi objekti na zahodu ob meji ureditve območja,
- obstoječa prometna infrastruktura
- obstoječa druga gospodarska javna infrastruktura
- odsebne objektov praviloma ne bodo segle preko mej gradbenih parcel zemljišča ob upoštevanju osončenja pod kotom 45º.
(2) Prostor je razdeljen v dve območji (a in b) s podrobneje opredeljeno namensko rabo. Vsako območje opredeljuje več gradbenih 
parcel. Meje gradbenih parcel so prikazane na grafičnih prilogah. Znotraj vsakega območja so opredeljeni pogoji za posege v 
prostor. Na območju obstoječih rab se praviloma povzemajo obstoječe rabe. 
(3) Na območju novih gradbenih parcel so s pomočjo gradbenih linij posebej opredeljene površine za gradnjo objektov (območja 
maksimalnih gabaritov objektov) ter drugi posebni ali dodatni pogoji. 
(4) Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje objektov so:
- določen je odmik gradbene linije od prometnic;
- nizki, členjeni gabariti objektov;
- členitev fasade je mogoča do maksimalne gradbene linije;
- višinski gabarit je določen z etažnostjo objektov, novi objekti ne smejo presegati višine obstoječih sosednjih objektov;
- pri vseh objektih predvidene gradnje morajo biti urejeni dovozi in dostopi za invalide in starejše ljudi; 
- parkirna mesta za zaposlene in obiskovalce bodo urejena v sklopu gradbene parcele;
- dovoljena je klasična ali montažna gradnja objektov;
- lokacija objektov v neposredni bližini naselja pogojuje primerno arhitektonsko oblikovanje objektov in členjenje uličnih fasad;
- strešna konstrukcija objektov bo usklajena s funkcijo objektov in obstoječimi objekti. 
- fasade naj bodo oblikovane sodobno z uporabo enostavnih pravokotnih rastrov,  materiali; omet, beton, steklo in sodobni 

materiali oblog, poenotena uporaba materialov, dovolijo se fasade v barvni lestvici svetlih toplih (naravnih )barv,
- obvezna je zasaditev drevoredov ob glavnih prometnicah in parkirišču;
- obvezna je zasaditev zelenega tampona na zahodnem delu ureditvenega območja in neformalnih skupin dreves ter pokrovnega 

grmičevja na ostalih zelenicah;
- za vse predvidene objekte je treba pridobiti geotehnične pogoje za gradnjo.
(5) Usklajenost projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja z določili lokacijskega načrta  
 potrdi občinska služba za okolje in prostor.

8. člen
(Območje a - območje ureditve  OP CONA Šmartno ob Paki, ki obsega parc. št. 25,20/2, 20/6, 20/7, 20/8, 28/1, 28/3,

28/4, 28/5, 32/1 in 33/2 vse k. o. Šmartno ob Paki )
(1) Gradbene meje:
a) Ceste delijo območje v pet sklopov, ki jih sestavlja več gradbenih parcel.
- Sklop 1: 

Minimalni odmik najbolj izpostavljene točke objekta od notranjih cest mora biti min. 8,00m razen na meji s parkirišči za 
tovorna vozila, kjer mora biti odmik min. 4,00m.

- Sklop 2:
Minimalni odmik najbolj izpostavljene točke objekta od notranjih cest mora biti min. 8,00m, razen ob obračališču in ob meji 
s parcelo zadruge, kjer naj znaša odmik min. 4,00m, ob regionalni cesti pa je odmik najbolj izpostavljene točke objekta 
min. 15,00m.

- Sklop 3:
Minimalni odmik najbolj izpostavljene točke objekta od notranjih cest in regionalne mora biti min. 8,00m, od železnice pa 
12,00m.

- Sklop 4:
Minimalni odmik najbolj izpostavljene točke objekta od notranjih cest in regionalne ceste na JV mora biti min. 8,00m, 
odmik od regionalne ceste na SV pa 15,00m.

- Sklop 5: 
Minimalni odmik od sosednjih parcel je 4m, od železnice 12,00m in 2m od obstoječega voda vodovoda.

b) Prikaz gradbenih mej je prikazan na risnem delu OLN: (list št.3: Pozidljiva območja) 
(2) Gradbene parcele so zasnovane tako, da jih je mogoče po potrebi združevati (2+3+4+5, 6+7, 8+9, 10+11+12) v večje zaključene 
parcele.
(3) Minimalni odmiki med objekti marajo biti min. 8,00m.
(4)Zemljišče med GM in mejnicami gradbenih parcel je nepozidljivo zemljišče, kjer ni možno postavljati nobenih stavb, objektov 
ali naprav, razen tistih, ki so določeni v točki 3.3.3.
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(5) Gradbene linije
a) Za vsak sklop se določi po ena gradbena linija do katere mora obvezno segati ena stranica objekta:
- GL1 (jugozahodna linija): 4m od parkirišč za tovorna vozila
- GL2 (severozahodna linija): 4m od meje z Zadrugo
- GL3 (jugovzhodna linija): 11m od najbližjega dela avtobusne postaje
- GL4 (jugovzhodna linija): min. 8m od regionalne ceste
b) Iz gradbenih linij so izvzeti napušči strešitev in bri-soleil-i, vendar le do GM.
c) Prikaz gradbenih linij je prikazan na risnem delu OLN: list št.3: Pozidljiva območja  
(6) Elementi arhitekture
a) Možna je klasična ali montažna gradnja objektov iz klasičnih ali sodobnih materialov.
b) Odstopanje fasade (rizaliti in drugi izpostavljeni oziroma izrinjeni deli stavbe) iz gradbene linije objekta je dovoljeno (vendar 
samo do gradbene meje) .
c) Okenske in vratne odprtine morajo biti razporejene v  skladu z kompozicijsko zasnovo stavbe ali osno (simetrično).
(7) Streha in slemenitev
a) Strehe osnovne mase stavb so ravne strehe do 5°, simetrične dvokapnice ali enokapnice z naklonom strešin od 5° do 20°.
b) Slemenitve (smer slemena) streh osnovnih mas stavb so vzporedne z daljšo stranico objekta oz. vzporedne z osjo ceste.
c) Strehe rizalitov in drugih izpostavljenih oziroma izrinjenih delov stavb so  lahko :
-  dvokapnice (poševne in ločne) v naklonu strehe osnovne stavbe,
-  enokapnice naklona od 5° do 15°,
-  ravne strehe do 5°
-  slemena ter strehe rizalitov in drugih izpostavljenih oziroma izrinjenih delov stavbe morajo biti usklajeni glede na    celovito 
kompozicijsko zasnovo stavbe/celovito podobo stavbe .
(8) Konstrukcija
a)Stavbe so lahko  grajene s :
-  klasičnimi gradbenimi materiali v  masivni konstrukciji ;
-  v montažni izvedbi različnih materialov.
(9) Tlorisni gabariti
a) Podolgovat oz. trapezoiden tloris; najbolj izpostavljena točka objekta mora zagotavljati minimalne odmike med objekti. 
(10) Višinski gabariti
a) Predvidena etažnost za objekte je P+1.
- P = pritličje je etaža, katere najmanj 60% zunanjih stenitev je zgrajenih nad zemljino oz. je največ 30% zunanjih sten zasutih in 
vedno predstavlja koto ±0′00.
(11) Višinske kote:
a) Kota pritličja:
- Kota kleti/pritličja objektov je pogojena z niveleto dovozne ceste in je lahko max. ± 1 m glede na niveleto ceste v višini cestnega 
priključka in ob upoštevanju določil iz točke 3.2.6 (višinski gabariti). 
b) Kota slemena objektov:
- Kota slemena objektov je dovoljena max. 11,00 m nad niveleto tal pritličja stavbe.

9. člen
(Območje b - območje prenove, ki obsega parc. št. 8/5, 8/12, 11/3, 18, 20/1, 20/3, 20/4, 20/5, 746/2, 760/5 in 760/8 vse k. o. 

Šmartno ob Paki)

(1) Za vse nameravane posege v prostor je potrebno predhodno izdelati posebne strokovne podlage (lokacijski preizkus), za 
katere si mora investitor pridobiti soglasje Občine Šmartno ob Paki in upravljavca železniške proge  (v območju varovalnega pasu 
železnice).

10. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

(1) Lega objektov na zemljišču:
a) Objekti morajo biti odmaknjeni od parcelne meje tako, da ni motena sosednja posest, da je možno vzdrževanje objektov in 
naprav ter da so upoštevani varstveni pogoji.
b) Objekti morajo biti oddaljeni najmanj 4,00 m od najbližje točke parcelne meje. Oddaljenost je lahko izjemoma manjša, če s tem 
soglaša lastnik sosednje meje, vendar ne manj kot 2,00 m. 
c) Odmiki tras komunalnih vodov in naprav morajo biti v skladu s predpisi in tehničnimi normativi, ki veljajo za posamezne 
komunalne vode in naprave. Pogoje za odmike novogradenj in drugih posegov v prostor od komunalnih vodov in naprav določijo 
upravljavci komunalnih vodov in naprav.

(2) Ureditev funkcionalnih zemljišč:
a) Najmanj 10% zemljišča/parcele mora biti ozelenjene.
b) Priporočljiva je zasaditev dreves na območju parkirnih in drugih zunanjih površin. Pod drevesi se manjše površine med parkirišči 
zasadijo s pokrovnimi rastlinami.
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(3) Pomožni objekti:
a) Po določilih Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez 
gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list Republike Slovenije, št.114-
4980/2003 in 130-5428/2004, v nadaljnem Pravilnik) je znotraj pozidljivega območja posameznih parcel (prikazani na risnem delu 
LN, list št.3 -  Pozidljiva območja) možno graditi sledeče manj zahtevne objekte:
- pomožni objekti – objekti za lastne potrebe;

- pomožni objekti – pomožni infrastrukturni objekti;

- spominska obeležja;

- urbana oprema;

- pomožni objekti – ograj ;

- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti;

- začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi;

- začasni objekti, namenjeni prireditvi;

- začasni objekti, namenjeni skladiščenju;

- vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem;

- vadbeni objekti, namenjeni obrambnim vajam in vajam za zaščito, reševanje in pomoč.

b) Gradbene parcele objektov se lahko ogradijo z ograjo iz lesa, kamna, betona ali kovine maksimalne višine 2,20 m tako, da 
mora biti :
-  najbolj izpostavljen nad- ali pod-zemni del ograje odmaknjen od roba cestnega telesa najmanj 0,8 m in postavljen tako, da ne 

ovira preglednosti; od sosednjih  parcelnih mej najmanj 0,50 m razen v primeru cestnega telesa in v primeru konsenza sosedov 
se lahko postavi ograja na samo parcelno mejo kot skupen objekt z lastništvom do parcelne meje:

-  možna je kombinacija ograje iz lesa, kamna, betona ali kovine in ograje iz rastlin ;
-  ograja iz rastlin mora biti zasajena za v zgornji alineji opredeljeno ograjo in ne sme presegati višine 2,2 m.

11. člen
(gradbene parcele, parcelacija)

(1) Gradbene parcele je možno združevati (več gradbenih parcel lahko tvori eno gradbeno parcelo). tako, da se upošteva vse 
ostale omejitve in da zaradi neustrezne členitve ne ostanejo neuporabne površine. Možno je opuščanje oz. zmanjševanje števila 
uvozov. Gradbene parcele bodo urejene kot dovozne in parkirne površine, peš dostopi in zelenice. Utrjene površine znotraj mej 
gradbenih parcel bodo asfaltirane ali tlakovane (travne plošče). 
(2) Dovoz na ureditveno območje  je predvideno z ureditvijo obstoječih javnih poti in z vzpostavitvijo prometnega režima prikazanega 
na grafični prilogi.
(3)  Smeri dovozov do objektov so označene v grafičnih prilogah. Natančna lokacija dovoza se določi v PGD projektih. Za 
obstoječe objekte se načeloma ohranjajo obstoječi dovozi in dostopi .
(4)  Vhodi v objekte so oblikovani smiselno in funkcionalno navezano na glavne smeri dovozov in dostopov.
(5)  Načrt parcelacije je sestavni del LN.
(6) Zasnova urbanistično arhitektonske ureditve posameznega območja namenske rabe predstavlja povezano celoto zato ni 
možno k vsakemu objektu posebej določiti mejo gradbene parcele. 
(7) Javne površine so določene z gradbenimi parcelami glede na namensko rabo. Za urejanje, vzdrževanje gospodarske javne  
infrastrukture, ki poteka preko gradbene parcele, je treba predhodno skleniti služnostno pogodbo.
(8) Ureditev gradbenih parcel in parcelacija sta prikazani na risnem delu LN Obrtno poslovne cone Šmartno ob Paki, na listu 
številka 3 in 4.

V. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO TER DRUGO UREJANJE OBMOČJA

12. člen
(promet)

(1) Dovoz na ureditveno območje  je predviden iz obstoječega prometnega omrežja z izvedbo potrebnih rekonstrukcij, novega 
priključka in vzpostavitvijo ustreznega prometnega režima. Na območju načrtovane ureditve je predvidena omejitev hitrosti 
odvijanja prometa na 30 km/h.
a) Nov priključek k obrtno – poslovni coni se bo predvidel v osi obstoječega cestnega priključka, ki je lociran na nasprotni strani 
v območju obstoječih avtobusnih postajališč. Ker nov priključek posega na območje obstoječe avtobusne postaje, je predvidena 
njena prestavitev v smeri semaforiziranega železniškega prehoda z zapornicami. Križišče je locirano v os obstoječega cestnega 
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priključka (proti osnovni šoli). Odmik nove avtobusne postaje bo 15 m od ustja novega priključka in 10 m od osi tira železniške 
proge. 
(2) Osrednjo prometnico obravnavanega območja predstavlja cesta a, ki poteka od priključka na regionalno cesto ob 
severozahodnem vogalu  območja urejanja proti jugozahodu, nato pa se usmeri proti vzhodu mimo parkirišč, zavije ob njih proti 
vzhodu vzporedno z železniško progo  in se obrne proti nazaj proti severu do regionalne ceste, kjer z obračališčem pred njo konča 
in je tako zagotovljeno tudi obračanje interventnih in dostavnih vozil. Na sredini trase pravokotno na njeno smer  in v osi nasproti 
ležečega  obstoječega priključka javne poti na regionalno cesto poteka cesta b, ki vodi  proti območju prenove ( II faze urejanja).
(3) Vse napajalne ceste so predvidene širine 7.0 m z enostransko oz. obojestransko bankino širine 0.5 m. Ob glavnih cestnih 
povezavah so predvideni hodniki za pešce širine 1.0 m.
(4) Vse prometnice so predvidene v asfaltni izvedbi in na meji s hodniki za pešce z dvignjenimi betonskimi robniki. 
(5) Odvod meteornih vod z vozišča je predviden preko požiralnikov s peskolovi v ločeno meteorno kanalizacijo. 
(6) Površine za parkiranje so predvidene ob območju predvidenih objektov do katerih je omogočen le interventni dovoz in peš 
dostop. 
(7)Pri projektiranju in izvedbi prometne infrastrukture je potrebno upoštevati veljavne tehnične predpise in standarde ter pogoje 
in soglasje upravljavca.
(8) Ureditev prometnega omrežja je prikazana na risnem delu LN Obrtno poslovne cone Šmartno ob Paki, na listu številka 5.

13. člen
(vodovodno in hidranto območje)

 (1) Potrebno bo zgraditi novo omrežje za zagotavljanje požarne in sanitarne vode. Potrebno je izvesti zamenjavo obstoječega 
zunanjega primarnega in sekundarnega vodovoda z novimi duktil cevmi na območju predvidene zazidave in nato nadaljevati 
razvod znotraj območja predvidene gradnje. Vodovodni razvod na področju gradnje bo hkrati služil tudi za zagotavljanje potreb 
po požarni vodi. 
(2) Dolžina celotnega vodovodnega razvoda, vključno z vsemi priključki za objekte znaša cca. 950m. Prične se ob cestišču, kjer 
se izvede priključek na obstoječi krajevni vodovod. 
(3) Hidrante lociramo tako, da njihova namestitev izpolnjuje pogoje iz pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje. V 
območju predvidene obrtno – poslovne cone se predvidi 14 nadzemnih hidrantov.
(4) Ureditveno območje bo oskrbovano v skladu z Odlokom o oskrbi z vodo na območju občine Velenje (Uradni vestnik občine 
Velenje št. 10, oktober 1993) in Pravilnikom o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav v Občini Šmartno ob 
Paki.
(5) Predvideni objekti se bodo lahko priključili na sekundarni cevovod, ko bo na področju Šmartnega ob Paki zagotovljen nov vodni 
vir oziroma, ko bo zgrajena povezava med vodovodnim sistemom Velenje in vodovodnim sistemom Šmartno ob Paki.
(6)  Kote pritličij posameznih objektov so določene na podlagi hidravlične presoje in poteka gladin Q100 in Qdej. Kot varnostna 
višina je privzeta najbolj neugodna kota  izmed kot  Q100 + 10 cm in Qdej+ 50 cm.
(7)  Vse zunanje ureditve  ohranjajo  visokovodni profil (razlivno območje).
(8) Na območju LN ni dovoljena dejavnost, pri kateri bi lahko prišlo do onesnaženja voda.
(9) Za predvideno vodovodno omrežje je potrebno izdelati PGD, PZI projekte. V naslednjih fazah projektiranja in izvedbi 
vodovodnega omrežja je potrebno upoštevati veljavne tehnične predpise in standarde ter pogoje in soglasje upravljavca. 
(10) Ureditev vodovodnega in hidrantnega območja je prikazana na risnem delu LN Obrtno poslovne cone Šmartno ob Paki, na 
listu številka 8.

14. člen
(odvajanja odpadnih vod)

(1)  Na obravnavanem območju je predvidena izvedba ločenega kanalizacijskega sistema. 
(2) V meteorno kanalizacijo se bodo stekale padavinske vode s streh objektov, ter povoznih in manipulacijskih površin. S povoznih 
površin se bodo vode zajele preko požiralnikov s peskolovi. 
(3)  Mreža meteorne kanalizacije je zasnovana tako, kot kažejo grafične priloge. Vse padavinske vode se pred izpustom v 
odvodnik vodijo v zadrževalni bazen, kjer so predvideni oljni lovilci, preko katerih se padavinske vode prelivajo v odvodnik. 
Zadrževalni bazen bo zmanjšal maksimalni padavinski dotok, tako da bo zadržal del meteornih vod v času intenzivnega naliva in 
jih po končanem nalivu v omejeni količini enakomerno izpuščal v odvodnik.
(4) Zadrževalni bazeni so predvideni na jugu na območju ureditve zelenih površin ob železniški progi. Dno zadrževalnega bazena 
je potrebno zaradi relaksacije tal obložiti z lomljencem. Izpust iz bazena je potrebno izvesti s prelivom preko cevnega meniha 
z lovilcem olj. Sušni pretok je potrebno voditi iz zadrževalnega bazena v površinski odvodnik preko lovilca olj s koalescenčnim 
filtrom.
(5) Na fekalno kanalizacijo je dovoljeno priključevati samo odplake iz stanovanj s pogojem upravljavca kanalizacijskega 
omrežja. 
(6) Fekalne odplake se zajemajo preko sistema fekalne kanalizacije. Le ta je zasnovana tako, kot kažejo grafične priloge.
(7) Hišna fekalna kanalizacija se zbere v revizijskih jaških na posameznih parcelah in se kanalira preko UKC PVC cevi (Ø 150 – Ø 
315 mm) do obstoječega jaška javnega kanalizacijskega sistema, kjer se priključi na obstoječi kanalizacijski sistem (Ø 250 mm).
(8) Natančno dimenzioniranje, ko bodo znani vsi natančni vhodni podatki, je potrebno izvesti v naslednjih fazah projektiranja.
(9) V primeru pojava odpadnih tehnoloških voda iz predvidenih objektov jih je potrebno na mestu nastanka očistiti do te stopnje, ki 
je predpisana kot maksimalna dovoljena stopnja, ki jo je dovoljeno spuščati v javno kanalizacijo in voditi na čistilno napravo.
(10) Za predvideno kanalizacijsko omrežje je potrebno izdelati PGD, PZI projekte. V naslednjih fazah projektiranja in izvedbi 
kanalizacijskega omrežja je potrebno upoštevati veljavne tehnične predpise in standarde ter pogoje in soglasje upravljavca. 
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(11) Ureditev odvajanja odpadnih vod je prikazana na risnem delu LN Obrtno poslovne cone Šmartno ob Paki, na listu številka 
7.

15. člen
(električno omrežje)

(1) Na območju obrtno - poslovne cone poteka SN nadzemni vod 20 kV, ki ga je potrebno skablirati.
(2) Energija za napajanje predvidenega območja (4 obrtno poslovnih objektov) je  na razpolago na predvidenem SN kablovodu 
Gorenje tč. A pri TP Meh, zato je potrebno zgraditi novo transformatorsko postajo v kabelski izvedbi in betonskem ohišju 1 x 1000 
kVA. 
(3) Obstoječo TP Šmartno šola ki je locirana severno vhodno od predvidene zazidalne cone se odstrani, postavi se nova priključna 
razdelilna električna omarica PS 4NT za vpeljavo obstoječih NN izvodov. Od predvidene TP v obrtno –poslovni coni se  predvideva 
kabelska kanalizacija do razdelilne omarice se položita dva NN kabla PPOO/A 4x 150 +2,5 mm2.
(4) Trasa SN kablovoda bo od SN nadzemnega voda tč. A, kjer se obstoječi nosilni drog zamenja z betonskim K 12 pri TP Meh 
potekala proti vzhodu v do obrtno – poslovne cone, dalje zavije proti severu , križa dovozno cesto, in poteka proti vzhodu do 
predvidene TP. predvidene TP. Srednje napetostni kablovod bo tipa XHE 49A3 x 1 150 mm2 300 m. Trase križajo regionalne 
cesto, dovozne cestne, potekajo po voznih površinah križajo ostale komunalne vode, zato bodo kabli položeni v predvideno 
kabelsko kanalizacijo.
(5) Trase nizkonapetostnih priključnih kablovodov do posameznih objektov in razdelilne omarice PS 4NT potekajo preko parkirišč 
in križajo dovozne ceste, zato bodo kabli položeni v predvideno kabelsko kanalizacijo.
(6) Na enak način bo izveden tudi razvod javne razsvetljave.
(7) Na predvidene objekte bo napajanje z električno energijo izvedeno s hišnimi priključki.
(8) Vsa dela in prestavitve je potrebno izvesti v soglasju z upravljavcem, ob upoštevanju vseh veljavnih predpisov ter standardov 
in varnostnih ukrepov. Potrebno je izdelati PGD, PZI projekte ter upoštevati pogoje in soglasja upravljavca.
(9) Ureditev električnega omrežja je prikazana na risnem delu LN Obrtno poslovne cone Šmartno ob Paki, na listu številka 6.

16. člen
(plinovodno omrežje, ogrevanje)

(1) Na obravnavanem območju in v njegovi širši okolici ni zgrajenega plinovodnega omrežja. Obstoječi objekti rešujejo problem 
ogrevanja individualno.
(2)  Ogrevanje  predvidenih objektov in sanitarne vode bo na plin iz cistern. Cisterne morajo biti vkopane.
Ogrevanje objektov in sanitarne vode je možno tudi z ostali viri energije, ki so v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.
(3)  V kolikor bi se izkazalo, da bi bila oskrba predvidenih objektov možna z navezavo na plinsko omrežje, je za to potrebno izdelati 
PGD, PZI projekte ter pridobiti pogoje in soglasje upravljavca. 
(4)  Ogrevanje objektov in sanitarne vode je možno tudi z alternativnimi viri energije kot so:
 - toplotne črpalke, uporabo podtalnice in zemeljske energije,
 - sončni kolektorji za proizvodnjo tople vode in sončne celice za proizvodnjo električne energije.
Pri tem morajo biti upoštevane vse sestavine prostorske ureditve. 
Poleg tega je potrebno načrtovati in graditi energetsko varčne objekte, pri čemer je treba izbirati primerne zasnove objektov ter 
uporabljati ustrezne materiale. 
(5) Potrebno je izdelati PGD, PZI projekte z upoštevanjem  veljavne tehničnih predpisov in standardov ter si pridobiti ustrezna 
soglasja. 

17. člen
(TK omrežje)

(1) Na predvidenem območju izgradnje Obrtno poslovne cone Šmartno ob Paki ni prostih telekomunikacijskih kapacitet. Zato 
predvidimo razširitev TK omrežja. TK omrežje se razširi od obstoječe TK kabelske kanalizacije neposredno iz Šmartnega ob 
Paki. 
(2) Dograditev TK kabelske kanalizacije predvidimo od obstoječega KJ2 ob obstoječem TK omrežju z prečkanjem železniške 
proge Celje-Velenje. TK kanalizacija se nadaljuje po desni strani dovozne ceste, mimo nogometnega igrišča do predvidene 
Obrtno poslovne cone v Šmartnem ob Paki. Od KJ2 do Poslovno obrtne cone predvidimo štiri cevno TK kabelsko kanalizacijo v 
dolžini 590 m. Na štiri cevno TK kanalizacijo se predvidi ustrezno število kabelskih jaškov, ki naj bodo dimenzije 1,8x1,1x1,9m. 
(3) Na območju Obrtno poslovne cone predvidimo dvocevno TK kabelsko kanalizacijo. TK kanalizacija naj poteka po ob 
predvidenih objektih, z možnostjo priključitve na predvideno TK kanalizacijo. Na dvocevno TK kanalizacijo se predvidi ustrezno 
število kabelskih jaškov, kateri naj bodo dimenzije 1,2x1,2x1,2m. TK kanalizacije se zaključi v pomožnih kabelskih jaški dimenzije 
0,6x0,6x0,8m. V Obrtno poslovni coni predvidimo dvocevno TK kanalizacijo v skupni dolžini 440m.
(4) Priključne omarice na novih objektih so predvidene na fasadi objekta. Do nje naj potekajo  iz p.k.j. dve PEHD cevi F 50 mm.
(5) Ko bodo znane potrebe, je za predvidene objekte potrebno izdelati PGD, PZI projekte TK priključkov.
(6) Pri izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi vseh del za realizacijo TK omrežja je potrebno upoštevati veljavne tehnične 
predpise in standarde ter pogoje in soglasje upravljavca. 
(7) Ureditev TK omrežja je prikazana na risnem delu LN Obrtno poslovne cone Šmartno ob Paki, na listu številka 9



24. januar 2007 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE Številka 02-2007 / stran 23

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

VI. POGOJI  VAROVANJA OKOLJA

18. člen
(ravnanje z odpadki)

(1) Komunalne odpadke je potrebno zbirati v zabojnikih in odvažati na komunalno deponijo skladno z Odlokom o ravnanju s 
komunalnimi odpadki v občini Šmartno ob Paki. Komunalne odpadke, ki bodo nastajali na območju, je potrebno zbirati ločeno 
v kontejnerjih na določenih mestih in odvažati na deponijo oziroma v predelavo. Posode za zbiranje odpadkov bodo tipske. 
Nameščene morajo biti na urejenih ekoloških otokih znotraj območja ureditev in ustrezno zavarovane.
(2) Eventualne nevarne odpadke je potrebno oddajati pooblaščenim zbiralcem in jih ni dovoljeno začasno skladiščiti zunaj objektov. 
Urejeno mora biti na način, kot ga določajo veljavni predpisi.
(3) Ravnanje z odpadki je potrebno izvajati v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Ur.list RS št 84/98, 45/2000, 20/01, 
13/03).

19. člen
  (varovanje objektov in območij naravnih vrednot in  kulturne dediščine)
(1) Na obravnavanem območju niso evidentirani objekti, območja posebnih varstvenih režimov.
(2) Ne glede, da za območje ni predpisanega varovanja je potrebno  ustrezno oblikovanje objektov in sočasno krajinska ureditev  
z namenom sanacije vizualno izpostavljenega območja  (nizki, členjeni gabariti, barvna usklajenost s krajinskimi okoljem, uporaba 
materialov, skladnih z okoljem, uvedba členitve vegetacije z blažilnim vizualnim in mikroklimatskim delovanjem).

20. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Na območju  ureditve mejne ravni hrupa  dnevne Ld =60 dBA  in  nočne Ln = 50 dBA oziroma Ld = 69 dBA in Ln = 59 dBA 
kritične ravni hrupa ne smejo biti presežene. 
(2) Strokovna ocena hrupa kot potencialne obremenitve okolja  se izdela v skladu z Uredbo o mejnih vrednostnih kazalcev hrupa 
v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) v fazi izdelave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekte.

21. člen
 (varstvo zraka)

(1) Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih količin vsebnosti snovi, določenih z Uredbo o mejnih, opozorilnih in 
kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94) in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list 
RS, št. 73/94 in 51/98).
(2) Za zagotovitev nižje stopnje onesnaženosti zraka, je kot energetski vir predviden plin.
(3) Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje ukrepe za varstvo zraka:

- predpise v zvezi z emisijami gradbene mehanizacije in transportnih sredstev;
- preprečevanje prašenja odkritih delov gradbišča;
- vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter
- preprečevanje raznosa materiala z gradbišča.

22. člen
(varstvo voda)

(1) Upoštevati je potrebno pogoje upravljavca za odvod fekalnih in meteornih voda.
(2) Varstvo voda bo zagotovljeno  z izgradnjo kanalizacije, ki jo bo možno priključiti na čistilno napravo. 
Tehnološke odpadne vode je potrebno očistiti do take mere, da bodo ustrezale zakonsko predpisanim normativom za izpust v 
kanalizacijo.
Skladiščenje nevarnih snovi je potrebno urediti v skladu s »Pravilnikom o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča 
ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi« (Uradni list SRS, štev. 3/79).
(3) Meteorne odplake s strešin bodo vodene preko peskolovov v meteorno kanalizacijo preko zadrževalnika in nato v vodotok.
(4) Meteorne odplake s prometnih površin bodo speljane v meteorno kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj.
(5) Na območju ne bo dovoljena poslovna dejavnost, pri kateri bi lahko prišlo do onesnaževanja voda, zato na tem področju niso 
predvideni nobeni okoljevarstveni ukrepi. Zagotoviti je treba izpolnjevanje pogojev, ki so določeni v uredbi o emisiji snovi in toplote 
pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).

23. člen
(odpadki)

(1) Komunalni odpadki se bodo zbirali v zabojnikih in se odvažali na komunalno deponijo skladno z Odlokom o ravnanju s 
komunalnimi odpadki v občini in Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Ur.list RS št 84/98, 45/2000, 20/01, 13/03).

24. člen
 (varstvo tal)

(1) Plodno zemljo, ki bo odstranjena pred gradnjo objektov in prometne, komunalne ter energetske infrastrukture in omrežja zvez, 
je treba deponirati in jo uporabiti za ureditev  zelenic. 
Začasne deponije rodovitne prsti je potrebno izvesti v kupih visokih do 1,20m tako, da se ohrani njena plodnost in količina. Pri tem 
ne sme priti do mešanja živice in mrtvice, do onesnaževanja in erozije. 
(2) Pri gradnji naj se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter materiali, za katera obstajajo 
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dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih površin je potrebno preprečiti emisije prahu in gradbenih 
materialov  ter odtekanje vod v podtalnico. Pri ravnanju z odpadnimi vodami se uporabljajo določila opredeljena v poglavju 
komunalne in energetske infratsrukture.

25.člen
(zaščita pred požarom in drugimi nesrečami)

(1) V skladu z 22. členom Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-A, Ur. List RS, št. 71/1993 in 87/2001) je potrebno upoštevati 
prostorske, gradbene in tehnične ukrepe, s katerimi bodo zagotovljeni:
a) pogoji za varen umik ljudi in premoženja (če niso podani s posebnim predpisom, se do izdaje slovenskega predpisa pri 
načrtovanju upošteva ustrezne tehnične smernice primerljive tuje države),
b) potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja 
ognja ob požaru (če odmiki niso določeni s posebnim predpisom, se lahko uporabi smernica SZPV 204, požarnovarstveni odmiki 
med stavbami),
c) prometne in delovne površine za intervencijska vozila (SIST DIN 14090, površine za gasilce na zemljišču),
č) viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje (Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov) (Uradni 
list SFRJ, št. 30/1991).
(2) Upoštevati je potrebno tudi požarna tveganja, ki so povezana:
a) s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov,
b) z vplivi obstoječih in novih industrijskih objektov in tehnoloških procesov,
c) z možnostjo širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.
(3) Zunanja ureditev objektov mora zagotavljati potrebne dostope oziroma prometno ureditev ter mora ustrezati za potrebe 
gasilske intervencije.
(4) Na ureditvenem območju se izvede novi vodovodni razvod s priključki do posameznih objektov in  nadzemnimi hidrant, ki v 
celoti pokriva ureditveno območje.
(5) Hidrante lociramo tako, da njihova namestitev izpolnjuje pogoje iz pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje.
(6) Projektna dokumentacija za gradnjo objektov in komunalnih naprav mora biti izdelana v skladu z določili 23. člena Zakona o 
varstvu pred požarom, Uradni list Republike Slovenije, št.71/1993, 87/2001. 
(7) Pri načrtovanju in gradnji novih objektov je potrebno upoštevati pogoje predvidene za območje, kjer je predvidena maksimalna 
intenziteta potresa VII stopnje lestvice MCS.

26. člen
(rešitve in ukrepi za zaščito in reševanje)

(1) Predvideni objekti morajo biti načrtovani potresno varno glede na stopnja potresne ogroženosti območja, varno glede na 
poplavno in erozijsko ogroženost območja in varno glede na eventuelno ogroženost pred zemeljskimi plazovi. Vsi objekti morajo 
biti projektirani v skladu z Uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list Republike Slovenije, št.57/96).

27. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

(1) Pri gradnji NN kablovoda je potrebno upoštevati Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju 
(Uradni list  Republike Slovenije, št. 70/1996).

VII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ

28. člen
(1) Zemljišča, ki ne bodo urejena v prvi fazi, se lahko uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega 
odloka.
(2) Na obstoječih objektih so možna vzdrževalna dela in rekonstrukcije in spremembe namembnosti objektov, vendar le za primere, 
ko se velikosti objektov ne spremenijo in niso nove dejavnosti v nasprotju z določili tega odloka.

VIII. ETAPNOST IZVAJANJA

29. člen
(1) Ureditve, zasnovane v predmetnem LN, se izvajajo v več etapah. Etapna gradnja je možna v sklopu s potrebami in finančnimi 
možnostmi investitorjev. Posamezne etape gradnje morajo biti funkcionalno zaključene celote in jih je možno združevati. 
(2) I. faza vključuje izgradnjo napajalne ceste v območju »a« in križišča z levim zavijalnim pasom  in vse pripadajoče primarne 
vode gospodarske javne infrastrukture,
(3) II. faza vključuje komunalno opremo območja: izgradnjo napajalnih cest, vodnogospodarske ureditve, kanalizacijsko, elektro, 
telekomunikacijsko in kabelsko omrežje ter vodovoda za pitno in vodovoda za požarno vodo z rezervoarji za požarno vodo. 
Posamezna javna infrastruktura se lahko izvaja ločeno,
(4) III. faza obsega izgradnjo objektov z zunanjo ureditvijo, znotraj posameznih območjih,
(5) Posamezne faze se morajo izvesti kot celota z vsemi elementi zunanje ureditve in tako, da ne bodo poslabšale ekološkega 
stanja. Komunalna, energetska in prometna ureditev, ki lahko neposredno vpliva na varovanje okolja, mora biti dokončno urejena 
s posamezno fazo gradnje.
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IX. TOLERANCE

30. člen
(dovoljena odstopanja)

 (1) Pri realizaciji LN so dopustna odstopanja od tehničnih 
rešitev, določenih s tem LN, če se v nadaljnjem podrobnejšem 
proučevanju prometnih, geoloških, geomehanskih, hidroloških 
in drugih razmer ter na podlagi podrobnejših programskih 
in oblikovalskih izhodišč najdejo tehnične rešitve, ki so 
racionalnejše in primernejše z oblikovalskega, prometno 
tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne 
smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji. 
(2) Dopustne so tolerance :

-  pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju 
prostora na podlagi ustrezne projektno-tehnične 
dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni 
parameter, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja 
in če prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta 
lokacijskega načrta.

(3) Z uporabo toleranc se ne smeta spreminjati vpliv objektov 
in naprav na sosednje parcele ter načrtovani videz območja. 
Prav tako se ne smejo poslabšati bivalne in delovne razmere 
obravnavanega območja.

X.  OBVEZNOSTI INVESTITORJEV

31. člen
(1) Poleg obveznosti iz predhodnih določil, morajo investitorji 
in izvajalci :

- pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce 
prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske 
infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi 
obstoječe infrastrukturne vode,

- zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta 
zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,

- uporabljati materiale, za katera obstajajo dokazila o 
njihovi neškodljivosti za okolje,

- zagotoviti  ustrezno odvijanje motornega in peš prometa 
po obstoječem omrežju cest in poti, 

- zagotoviti dostope do kmetijskih zemljišč,
- sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, 

ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene 
ali poškodovane,

- zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo 
objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, 
objektov in naprav,

- po končani gradnji zagotoviti izvedbo ustreznih agrarnih 
operacij na prizadetem območju in ohraniti oziroma 
nadomestiti dostopne poti na kmetijska zemljišča v času 
gradnje in po njej,

- v času gradnje zagotoviti vse potrebne  varnostne ukrepe 
in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje 
okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja 
in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma 
v primeru nezgode,

- Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s 
smernicami k LN za načrtovanje pristojnih nosilcev 
urejanja prostora, na podlagi gradbenega dovoljenja ter 
ob upoštevanju veljavne zakonodaje.

XI. ZAČASNI UKREPI

32. člen
(1) Na podlagi določil 81. člena Zakona o urejanju prostora se 

sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje prostora celotnega 
območja LN zaradi načrtovanja prostorskih ureditev do 
realizacije gradnje po LN za celotni prostor, vendar ne več kot 
štiri leta. Za to območje Občina Šmartno ob Paki skladno z 85. 
členom ZUreP-1 uveljavlja predkupno pravico.
(2) Na vseh objektih, ki so predvideni za rušenje se lahko 
opravi nujna  vzdrževalna dela za lastne potrebe, tako da se 
njihova vrednost ne poveča.

XII. USMERITVE ZA DOLOČANJE MERIL IN POGOJEV PO 
PRENEHANJU VELJAVNOSTI OLN 

33. člen
(1) Po realizaciji s tem LN načrtovanih prostorskih ureditev in 
gradenj je pri določanju nadaljnjih meril in pogojev potrebno 
upoštevati usmeritve in načela kontinuitete arhitektonskega in 
urbanističnega urejanja kot je opredeljeno v tem odloku.

XIII. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO 

34. člen
(1) Za vse predvidene objekte je treba pridobiti 
hidrološkohidravlične in geotehnične pogoje za gradnjo.

XIV. KONČNE DOLOČBE

35. člen
(nadzor)

(1) Lokacijski načrt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled 
občanom, podjetjem in drugim pravnim osebam na sedežu 
Občine  Šmartno ob Paki ter pri Upravni enoti Velenje.

36. člen
 (prenehanje veljavnosti občinskih prostorskih izvedbenih 

aktov)
(1) Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok 
o uskladitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
ureditev območja naselij ter območje odprtega prostora Občine 
Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine 
Šmartno ob Paki 2002 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 
št. 25/2006).

37. člen
(1) Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe.

38. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 3505-01/2006
Datum: 18.01.2007

Župan občine Šmartno ob Paki 
Alojz Podgoršek, s.r. 
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